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De bouw van Startblok aan
de Beneluxlaan-Kanaalweg

--

Geachte bewoner(s),
Hierbij informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot parkeren rondom City
Campus Max (CCM). Ons is gebleken dat eerdere berichtgeving u helaas niet of niet op de juiste wijze
heeft bereikt, daarom hebben wij nu gekozen voor een brief in de brievenbus.










Zoals eerder aangegeven wordt 30 juni gestart met het deels inrichten van het bouwterrein,
namelijk het plaatsen van een keet ter plaatse van de huidige middelste parkeerstrook tussen CCM
en Startblok.
Ten tijde van de opbouw van de keet, welke maximaal een week duurt, is het noodzakelijk dat de
40 parkeerplaatsen (twee oostelijke stroken) vrij van gebruik zijn. De eerste strook (20 plekken)
blijven beschikbaar, ook tijdens de bouw van Startblok. Wij streven ernaar gedurende die week het
aantal beschikbare parkeerplaatsen te maximaliseren en zullen een en ander middels linten proberen
te duiden. Aan het einde van de week (4 juli) zullen er in totaal 44 plaatsen tot aan start bouw
beschikbaar zijn op het parkeerterrein. Zie achterzijde voor de verbeelding hiervan.
Wij hebben samen met de gemeente twee locaties gevonden voor circa 16-35 parkeerplaatsen in
de openbare ruimte. Één van die locaties betreft de driehoekige groenstrook in de bocht naar de
Kanaalweg, hier zullen tijdelijk circa 16 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, de uitvoering start
volgende week. Tezamen met de 44 plekken die op het parkeerterrein tussen CCM en Startblok
beschikbaar blijven, zijn in de periode 4 juli tot start bouw in ieder geval 60 plekken beschikbaar.
Een tweetal eigenaren van percelen in de buurt heeft aangeboden een deel van hun (afgesloten)
terrein in gebruik te willen geven. Dit wordt nog nader uitgewerkt voor wat betreft kosten,
toegankelijkheid, afsluitbaarheid en algehele veiligheid (o.a.. brandweer). Op advies van één van de
besturen zijn wij in gesprek getreden met de eigenaar van de koopappartementen, die momenteel
worden verhuurd, over het in gebruik geven van parkeerplaatsen in CCM.
Wanneer de bouw van Startblok medio augustus begint, zijn 21 plekken beschikbaar op het terrein
tussen Max en Startblok, 16 in de openbare ruimte en 23 plekken komen elders beschikbaar.
Hierover volgt eind juli meer informatie.
Verder verwachten wij dat het beroep op de eigenaren van koopappartementen om hun inpandige
parkeerplaatsen te gebruiken de parkeerdruk ten goede komt.
Wij zullen de gebruikers van de kantoorpanden aan de overkant verzoeken geen gebruik te maken
van de parkeerplaatsen aan “onze zijde” van de Beneluxlaan.

Tenslotte wensen wij bij deze nadrukkelijk te melden dat partijen, dus gemeente, Vorm Bouw en
Bouwfonds er op toezien dat de bouwplaatsinrichting en bouwverkeer zo veilig mogelijk zijn. De
verschillende instanties die hierop toezien zijn hierbij betrokken (geweest). Dat is ook de reden waarom
gekozen is voor de parkeerplaats naast CCM als bouwplaats.
Wij hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Bouwfonds Ontwikkeling

